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Tässä liitteessä on kuvattu PRH-MML-VRK yhteentoimivuuden selvitystyössä mukana olleet asiakaskäyttötapaukset. 
Kummastakin käyttötapauksesta on mallinnettu kaaviot sekä toimijoiden välisestä että tietojärjestelmien välisestä 
vuorovaikutuksesta nykytilassa ja arvioitu tilanne tulevaisuudessa. Kaaviot on tehty JHS 179 mukaisesti.  
 
Käyttötapauksissa havaittuja laatupuutteita sekä käyttötapauksissa ja tämän selvityksen yhteydessä toteutetussa 
asiakaskyselyssä esiin tulleita lainsäädäntöön liittyviä haasteita on käsitelty tämän dokumentin lopussa. 
 

 

1. Käyttötapaus 1 
 
Asti on asiakastietojärjestelmä, jolla tuetaan usean viraston tietojärjestelmien asiakastietojen hallintaa. Tietoja 
käytetään maa- ja metsätalousministeriössä sekä monissa sen hallinnonalan virastoissa sekä osin hallinnonalat 
ylittävillä kohdealueilla niiden sähköisissä palveluissa.  
 
Maaseutuelinkeinorekisterilain mukaan Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto sekä Luonnonvarakeskus 
pitävät maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän rekistereitä sekä 
vastaavat talletettujen tietojen oikeellisuudesta kukin oman toimialansa osalta. Lisäksi maa- ja 
metsätalousministeriöllä, Maanmittauslaitoksella, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, kuntien 
maaseutuelinkeino- ja elintarvikevalvontaviranomaisilla, aluehallintovirastoilla ja kunnaneläinlääkäreillä on oikeus 
käyttää ja päivittää tietoja säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 
 
Asti käyttää väestötietojärjestelmän (VTJ) tietoja VRK:n tarjoamien palveluiden avulla. Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietojen käyttö tapahtuu Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoamien maksullisten palveluiden 
kautta. Uusia asiakkaita perustettaessa noudetaan perustiedot tunnistetiedon perusteella kummastakin palvelusta 
välittömästi. Mikäli asiakastietoihin tulee muutoksia perustietovarannoissa, päivittyvät nämä muutokset Astiin 
seuraavana arkipäivänä. 
 
Asti on valmistunut vuonna 2008 ja se on otettu käyttöön vuonna 2009. 
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1.1. Käyttötapauksen 1 nykytila 
 
Kuva 1 havainnollistaa toimijoiden välistä vuorovaikutusta tällä hetkellä.  

 

 
 

Kuva 1. Toimijoiden välinen vuorovaikutus käyttötapauksessa 1 – nykytila 
 
Kuvaan 1 liittyvät sopimukset ja rahavirrat: 

1. VRK on myöntänyt VTJ:n tietojen käytössä tarvittavat tietoluvat palvelun tuottajalle eli MML:lle. Tietojen 
luovutuksesta ei peritä maksua, sillä tietojen käyttö viranomaisen lakisääteiseen toimintaan on maksutonta. 

2. PRH:lla ja Verolla on yhteinen massatietosopimus Suomen Asiakastiedon kanssa.  
3. Tietojen käytöstä on sopimus vuodelta 2008 Suomen Asiakastiedon kanssa, jossa toisena sopijaosapuolena 

on tuolloin palvelun tuottajana toiminut MMM:n tietopalvelukeskus. Suomen Asiakastiedolta haettaviin 
tietoihin liittyy erillinen kustannus. 

4. Palvelun tuottajan ja loppukäyttäjävirastojen välillä on Asti-järjestelmästä ylläpitosopimus, jonka puitteissa 
on määritelty tietoon liittyvät sopimukselliset asiat. Tietojen käyttö perustuu laeissa säädettyyn 
viranomaistoimintaan. 
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Kuva 2 havainnollistaa tietojärjestelmien välisiä suhteita tämän käyttötapauksen nykytilassa.  
 

 
 

Kuva 2. Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus käyttötapauksessa 1 – nykytila 
 
VY-verkko ja Internet ovat kuvattuna kuvaan 2, vaikka ne eivät teknisinä komponentteina kuulu tähän kaavioon. 
Kuvaan 2 liittyvät muut lisätiedot: 

1. Henkilötietojen kysely tehdään rajapintapalveluun. Muutostiedot toimitetaan päivittäin linjasiirtona. 
2. Tiedon siirto Suomen Asiakastiedon palveluun tapahtuu massatietopalvelun kautta ja tiedot päivitetään 

kerran vuorokaudessa 
3. Yksittäisen kyselyn tiedot haetaan Suomen Asiakastiedon palvelusta reaaliaikaisesti. Suomen Asiakastiedolle 

ilmoitetaan Astiin lisätyt uudet y-tunnukset, jonka perusteella muutostiedot haetaan palvelusta säännöllisin 
väliajoin.  

4. Tiedon kysely Astista on reaaliaikaista.   

 
 

1.2. Arvioitu tulevaisuuden tila käyttötapauksessa 1  
 
Selvitystyössä on arvioitu, millainen toimijoiden välinen vuorovaikutus olisi, mikäli järjestelmä otettaisiin käyttöön nyt. 
Sähköisen asioinnin tukipalveluista ainakin Suomi.fi-palveluväylän käyttö tiedonsiirrossa on jo tullut mahdolliseksi. 
Tulevaisuuden tila on kuvattu kuvassa 3.   
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Kuva 3. Toimijoiden välinen vuorovaikutus käyttötapauksessa 1 – tulevaisuuden tila 
 
 
Kuvaan 3 liittyvät sopimukset ja rahavirrat: 

1. VRK on antanut hallinnollisen päätöksen eli tietoluvan VTJ-rajapinta -palvelusta ja muutostietopalvelusta 
palvelun tuottajalle (MML).  

2. PRH:n ja palvelun tuottajan (MML) välillä on tehty YTJ-tietoaineiston luovuttamissopimus, joka mahdollistaa 
YTJ-tietojen luovutuksen Suomi.fi-palveluväylän kautta. Sopimuksessa sovelletaan Suomi.fi-palveluväylän 
kautta siirrettäviä tietoja koskevia yleisiä sopimusehtoja. Tietoaineiston käyttö on viranomaisille maksuton. 
Tämä muutostyö oli selvityksen aikaan (joulukuu 2016) työn alla. 

3. Ei muutosta nykytilaan. 
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Kuvassa 4 on havainnollistettu tämän käyttötapauksen tietojärjestelmien välisiä suhteita tulevaisuuden tilassa.  

 

 
 

Kuva 4. Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus käyttötapauksessa 1 – tulevaisuuden tila 

 
VY-verkko ja Internet on kuvattu kuvaan 4, vaikka ne eivät teknisinä komponentteina kuulu tähän kaavioon. Kuvaan 4 
liittyvät muut lisätiedot: 

1. Mikäli Astin ja VTJ:n välille toteutettaisiin yhteys nyt, se toteutettaisiin VTJ-kyselyn osalta palveluväylän 
kautta. Muutostietopalvelun yhteys toteutettaisiin kuten nykyisinkin. Nykyisiin VTJ-yhteyksiin ei kuitenkaan 
ole suunnitteilla muutoksia.   

2. Tulevaisuuden tilassa tiedot YTJ:stä haetaan palveluväylän kautta. 
3. Ei muutosta nykytilaan. 

 
 

2. Käyttötapaus 2 
 
Lupapiste-palvelu on sähköinen rakentamiseen ja ympäristöön liittyvien lupien asiointiratkaisu, jonka on toteuttanut 
ympäristöministeriö yhteistyössä Solita Oy:n kanssa. Lupapiste-palvelu on tarkoitettu rakennuslupa-asioiden 
hoitamiseen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille niissä kunnissa, jotka ovat tehneet palvelun käytöstä sopimuksen. 
Hanketilaan tallennetaan sähköisesti kaikki hakemus-, liite- ja suunnittelutiedot ja palvelun kautta voidaan hoitaa mm. 
lausuntojen antaminen sekä naapureiden kuuleminen.  
 
Lupapiste-palvelu hyödyntää väestötietojärjestelmän (VTJ) ja kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) tietoja. Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietoja ei hyödynnetä Lupapiste-palvelussa tällä hetkellä. Lupapiste-palvelu tarvitsisi 
YTJ:stä nimenkirjoitusoikeuteen liittyvää tietoa, jonka saatavuus olisi tärkeää asioitaessa yrityksen puolesta. Tämä olisi 
mahdollisesti tulevaisuudessa ratkaistavissa esimerkiksi Suomi.fi-asiointivaltuudet -palvelulla, jonka tarkoituksena on 
mahdollistaa yrityksen puolesta asiointi. Lupapiste-palvelu on otettu käyttöön keväällä 2013.  
 
Väestötietojärjestelmän rakennukset on rajattu pois selvitystyöstä. Tämän käyttötapauksen kuvissa 5 ja 7 on kuitenkin 
käsitelty mm. rakennus- ja lupatietoja helpottamaan palvelun toiminnan ymmärtämistä. 
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2.1. Käyttötapauksen 2 nykytila 
 
Kuva 5 havainnollistaa Lupapisteeseen liittyvien toimijoiden suhteita.  

 
Kuva 5. Toimijoiden välinen vuorovaikutus käyttötapauksessa 2 - nykytila 

 
Kuvaan 5 liittyvät sopimukset ja rahavirrat: 

1. VRK:lla ja YM:lla on Vetuma-tunnistuspalvelusta sopimus, johon ei liity rahavirtaa.  
2. YM:llä ja palveluntuottajalla on sopimus, johon ei liity rahavirtaa.  
3. VRK:n ja kuntien välillä ei ole sopimusta tai tietolupaa. Sopimusasiat kuntien suuntaan on hoidettu 

palveluntuottajan kautta.  
4. Palveluntuottaja on tehnyt MML:n kanssa sopimuksen kiinteistötietojen kyselypalvelun käytöstä, jonka 

puitteessa palveluntuottaja voi välittää Lupapiste-palvelusta KTJ:n tietoja kuntien viranomaiskäyttöön. 
Tietojen välittäminen viranomaiskäyttöön on palveluntuottajalle maksutonta. 

5. Kunta ilmoittaa MML:lle erillisellä lomakkeella liittymisestään palveluun, jotta palveluntuottaja voi antaa 
Lupapiste-palvelun kunnan rakennuslupaviranomaisen käyttöön. Kunnan ja MML:n välinen sopimus tiedon 
hyödyntämisestä allekirjoitetaan Lupapisteen toimitussopimuksen yhteydessä.  

6. Kansalaisen rekisteröityy ensimmäisen käyttökerran yhteydessä Lupapisteeseen. Erillisiä sopimuksia 
kansalainen ei tarvitse asiointiin. Lupapisteen käyttö on maksutonta luvanhakijoille, mutta kunta perii 
maksun lupahakemuksen käsittelystä.  

7. Yritykset tekevät palveluntuottajan kanssa yritystilisopimuksen ja sopivat palvelun hinnasta. Lisäksi yritykset 
luvanhakijoina maksavat lupamaksuja suoraan kunnalle.  

8. Kunnat sopivat palveluntuottajan kanssa palvelusta ja siihen liittyvistä maksuista. 
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Kuva 6 havainnollistaa Lupapisteeseen liittyvien tietojärjestelmien välisiä suhteita nykytilassa.  
 

 
 

Kuva 6. Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus käyttötapauksessa 2 - nykytila 

 
Internet on kuvattuna kuvaan 6, vaikka se ei teknisenä komponenttina kuulu tähän kaavioon. Kuvaan 6 liittyvät muut 
lisätiedot: 

1. Kaikki Lupapiste-palvelun käyttäjät näkevät kiinteistön ominaisuus- ja sijaintitiedot, mutta omistajatiedot 
ovat ainoastaan viranomaiskäyttäjien saatavilla. 

2. Lupapiste-palvelussa käytetään henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseksi sekä palvelussa tehtävien 
yhteydenottojen mahdollistamiseksi. Nykytilassa tunnistuspalvelu on Vetuma. 

3. Tiedonsiirto on reaaliaikaista ja molempiin suuntiin.  
4. Tiedonsiirto on reaaliaikaista ja molempiin suuntiin. 
5. Kuntien lupa-asioinnissa syntyvät, pysyvästi säilytettäväksi luokitellut, valmiit asiat tietoineen ja 

asiakirjoineen siirretään joko Lupapisteen tai kunnan omaan arkistointijärjestelmään. 

 
 

2.2. Arvioitu tulevaisuuden tila käyttötapauksessa 2 
 
Selvitystyössä on arvioitu, millaisia muutoksia palveluun olisi tehtävissä, jos se toteutettaisiin nyt. Muita muutoksia ei 
tässä selvitystyössä tarkastella kuin tunnistuspalvelussa tapahtuvaa muutosta. Suomi.fi-tunnistaminen korvaa 
Vetuman tunnistuspalvelun vuoden 2017 loppuun mennessä.  
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Toimijoiden välinen tulevaisuuden vuorovaikutuskaavio on kuvassa 7. 
 

 
Kuva 7. Lupapiste toimijoiden välinen vuorovaikutus – tulevaisuuden tila 

 
Kuvan 7 sopimuksia ja rahavirtoja koskevat seuraavat muutokset: 

1. Tunnistuspalvelu on tässä kaaviossa Suomi.fi-tunnistuspalvelu. 
9. Uudessa mallissa kunnat allekirjoittavat tietoluvan VRK:n kanssa. Kunnat ovat VTJ-tietojen loppukäyttäjiä, ja 

näin ollen kunnat sitoutuvat suoraan tietoluvan ehtoihin sekä antavat itse selvityksen tietojen suojauksesta. 
Kunnat sitoutuvat tietoluvan mukaiseen VTJ-tietojen käsittelyyn ja ovat samalla tietoisia, että kansalaisten 
henkilötiedot tulevat VTJ:stä 

 
Arvioidussa tulevaisuuden tilassa ei tietojärjestelmien väliseen vuorovaikutuskaavioon (kuva 6) tule muutoksia. Kuvan 
6 kohdassa 2 mainittu tunnistuspalvelu on jatkossa Suomi.fi-tunnistaminen. 

 
 

3. Asiakaskäyttötapauksissa havaitut laatupuutteet 
 
Lupapisteen käyttötapauksessa havaittiin, että vuokraoikeustieto ei päivity palveluun oikein. Kyseessä on KTJ:n 
kirjaamistieto, jonka osalta vaikuttaa siltä, että kyseessä on synkronointihaaste kuntajärjestelmiin. Lisäksi 
ongelmallista on kuolinpesien osakkaiden selvittäminen. Se ei ole automaattisesti, sillä perintöoikeudellisten 
saantojen hallinta on Suomessa haastavaa. Tämä aiheuttaa Lupapisteeseen ongelman kuolinpesien kytkennässä. 
Haasteena on myös ollut se, että kiinteistön osoite ei kuulu KTJ:n tietosisältöön. Lupapisteen osalta haasteeksi ovat 
muodostuneet myös tilanteet, missä rakennuspaikoille pitäisi ilmoittaa osoitteet. Lupapisteen läpikäynneissä 
havaittiin myös suorituskykyhaaste paikkatietoihin liittyen. Maanmittauslaitoksella on tällä hetkellä hanke käynnissä 
tietokantaratkaisujen parantamiseen, jotta kiinteistörekisterikartan haku sijaintirajauksella toimisi tehokkaammin. 
 
Haastattelujen perusteella Asti-järjestelmän näkökulmasta ei havaittu mitään laaja-alaisia laatupuutteita 
perustietovarantojen tietojen osalta. Ongelma VTJ:n osoitetietojen käsittelyyn liittyen tuotiin kuitenkin esiin. VTJ:stä 
voi tulla Astiin useita väliaikaisia osoitteita, mutta muutokset niihin eivät ole yhdistettävissä yksiselitteisesti oikeaan 
osoitteeseen. Tämän lisäksi YTJ:n tiedot eivät aina ole ajan tasalla, sillä yritykset eivät päivitä niitä ajallaan. Lisäksi 
tiedot Astiin haetaan yhden välitoimijan kautta, mikä saattaa aiheuttaa tietojen puuttumista. Mahdolliset muut 
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laatupuutteet ja virheet saattavat näkyä loppukäyttäjille virastojen sovelluksissa, mutta niistä ei ole kommunikoitu 
Astin järjestelmävastaavien suuntaan.  

 
 

4. Asiakaskäyttötapauksissa ja asiakaskyselyssä esiin tulleet lainsäädännölliset 
haasteet 

 
Asti-käyttötapaukseen liittyen ei haastattelujen ja läpikäyntien yhteydessä havaittu lainsäädäntöön liittyviä esteitä 
perustietovarantojen tietojen tehokkaalle hyödyntämiselle. VTJ- ja YTJ-tietoja, joita Asti-järjestelmä hyödyntää, on 
voitu tarkoituksenmukaisesti luovuttaa viranomaiskäyttöön.  
 
Astiin liittyen tuotiin kuitenkin esille, että turvakiellon alaisten tietojen ja niiden käsittelyn osalta on ollut haasteita. 
Lainsäädännön tulkinta turvakiellon ilmoittamisen osalta eri viranomaisille henkilön itsensä toimesta on epäselvä. 
Tulkinnanvaraiseksi on jäänyt, tarvitaanko erillisiä turvakieltoilmoituksia jokaiselle eri viranomaiselle ja onko kielto 
rekisterikohtainen tieto. Tämän lisäksi on tapauksia, jossa ei ole tietoa, ketä vastaan turvakielto on. VRK on laatinut 
VTJ:n turvakiellon käytännesäännöt. Käytännesääntöjen ja tietoja soveltavien henkilöiden kohtaaminen voi olla 
haasteellista.  
 
Keskeiset tiedonhyödyntäjät ovat myös tuoneet esiin, että tieto turvakiellosta aiheuttaa hämmennystä.   Koetaan, että 
olisi hyödyllistä saada tieto siitä, että henkilöllä on turvakielto. Nyt tiedon (esim. osoitetiedon) puuttuminen on voitu 
tulkita perustietovarannon laatupuutteeksi. 
 
Tämän lisäksi keskeiset tiedonhyödyntäjät ovat tuoneet esiin, että henkilötunnuksen poistaminen 
kaupparekisteriotteelta vaikeuttaa henkilön yksilöimistä ja tunnistamista. Asiasta on säädetty kaupparekisterilaissa. 
Esiin on myös tuotu kankea lupamenettely tiedon hyödyntämiseen sähköisten kanavien kautta, kun samanaikaisesti 
tiedon saa manuaaliprosessissa ilman lupamenettelyä. Näin ollen havaittavissa on selkeästi sähköisen ja manuaalisen 
tiedonluovutuksen ristiriitaisuus. 
 
Lupapiste-palvelun osalta on havaittu haasteita KTJ-lain tulkinnan osalta. KTJ-lain nojalla teknisen käyttöyhteyden 
avulla ei saa luovuttaa KTJ:n tietoja kansalaisille. Näin ollen esimerkiksi Lupapisteen kautta ei voida luovuttaa 
naapurikiinteistöjen omistajatietoja suoraan rakennusluvanhakijalle naapurien kuulemista varten. Tiedon 
käyttöoikeus on ainoastaan viranomaisella tai muilla toimijoilla KTK-luvan perusteella KTJ-laissa lueteltuihin 
käyttötarkoituksiin. Tässä tapauksessa kunta käy valitsemassa kuultavat naapurit ja antaa tiedon rakennusluvan 
hakijalle. Tämä lainsäädännön pakottama toimintamalli ei tue sähköisen palvelun tehokasta käyttöä ja hyödyntämistä.  
 


